
 TEMAT DNIA: JESTEŚMY DZIEĆMI.  

 

Dziś na zajęciach będziecie doskonalić swoje umiejętności wypowiadania się na własny temat. 

 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 37 (wg B. Formy): do tych ćwiczeń zapraszamy 

rodzeństwo lub rodzica. 

 • „Marsz z przysiadami” – dzieci maszerują na dywanie. Na hasło rodzica: Hej! wykonują 

przysiad, po czym maszerują dalej. 

 • „Witajcie, plecy” – Dzieci stają w dwóch rzędach w wyznaczonej odległości. Odwracają się 

do siebie tyłem. Na hasło rodzica: Już! – idą powoli tyłem tak, aby dotknąć pleców partnera, 

po czym wracają na miejsce.  

• „Mosty” – jedno dziecko stoi w rozkroku, a drugie przechodzi na czworakach pod jego 

nogami. 

2. Praca z KP4.26b – wykonanie kart pracy na temat samego siebie, dzielenie się z innymi 

informacjami o sobie. Dzieci wykonują kartę pracy, która stanie się wstępem do zajęć. 

Następnie opowiadają o sobie na podstawie rysunków i informacji, które w niej zawarły. 
3. Znajdź różnice na obrazkach i wskaż je paluszkiem: 

 



 

4. Ułóż puzzle onlin https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/242820-dzieci-

świata  

 

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 37: zapraszamy rodzeństwo do wspólnych ćwiczeń. 
•  „Razem” – podawanie piłki górą. Dzieci siedzą w rozkroku na dywanie, jedno za drugim. 

Pierwsze dziecko podaje górą pikę następnemu, a ono przekazuje ją kolejnemu, aż do 

samego końca i z powrotem. Następnie pierwsze dziecko podaje piłkę bokiem w prawo, 

drugie – bokiem w lewo itd. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 

•  „Celowanie” – ćwiczenie celności. Rodzic ustawia dużą piłkę. Trzy metry od niej staje 

dziecko, otrzymuje małą piłeczkę (np. tenisową) i ma za zadanie trafić nią w dużą piłkę. 

Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 

• „Złap mnie, jeśli potrafisz” – ćwiczenie precyzji ruchów i refleksu. Dzieci stają przy 

ścianie. Rodzic rozdaje piłki, które dzieci mają odbić od ściany i złapać. Następnie muszą 

wykonać dodatkowe zadanie przed złapaniem piłki, np. klasnąć, złapać się za włosy, 

dotknąć kolan, skrzyżować dłonie na piersiach. 

• „Wzajemne wsparcie” – ćwiczenie współpracy. Dzieci leżą na plecach jedno obok 

drugiego. Rodzic turla piłkę, dzieci podpierają się rączkami z tyłu i podnoszą nogi, by 

piłka swobodnie się przeturlała. W kolejnej rundzie rodzic turla piłkę szybciej.  

 

6. RELIGIA:  

TEMAT: Zesłanie Ducha Świętego 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kdxQH3fUou8&feature=emb_logo&fb

clid=IwAR0UYRP9Cwiv370obMHFUHRbOkpxOExl4BGwrmv8EavqDS6OhJDV3dVar7M   

 

7. “Kot” – zabawa w rysowanie drugiej połowy obrazka, doskonalenie sprawności 

manualnej. Dzieci otrzymują połowę wydruku obrazka. Drugą połowę dorysowują sami. 
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8. Zabawa przeliczanie obiektów https://wordwall.net/play/2671/544/946  

 

 

 

 

 
Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Miłego dnia!!!! 

https://wordwall.net/play/2671/544/946

